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Düzen – Entropi - Sanat 

Giriş: 

Termodinamiğin ikinci yasası herşeyin yıprandığını söyleyer. Canlılar yaşlanır ve ölür, otomobiller 
paslanır ve evrendeki düzensizlik artar. Bilim adamları bu düzensizliği ya da düzensizliğe olan bu 
eğilimi “entropi” adı verilen nicelik ile ölçerler.  

Öte yandan modern bilim, bir yanda doğanın, organik ya da inorganik, bir düzene eğilimi olduğunu ve 
insanın davranışlarının da benzer bir eğilim içinde olduğu görüşünü benimser.  

Rudolph Arnheim, Düzen ve Düzensizlik Üzerine Bir Makale, Entropi ve Sanat adlı çalışmasında bu 
önermelerden biri yanlış mı sorusuna eğilir. İki grup farklı şeyler üzerine mi konuşuyor ya da aynı 
sözcüklere farklı anlamlar mı yüklüyorlar diye sorar. 

Arnheim, yaşamı evren şekillendirirken, bir yandan yaşamdan beslenen diğer yandan bilim ile 
etkileşim içinde olan görsel sanatların da, bize uslüp ile ilgili ilk bakışta birbirinden çok farklı görünen 
benzer iki gidişat sunmakta olduğunun altını çizer.  

 

Resim 1 Kasimir Malevich, Siyah Kare, 1915, 80 x 80 cm 

 

 

Resim 2 Piet Mondrian, Kırmızı, Sarı ve Mavi ile Kompozisyon C (No. III), 1935, tuval üzeri yağlıboya, 
56 x 55,2 cm. 
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Bir tarafta, 1913’den beri, Rus ressam Kasimir Malevich’in beyaz arka plan üzerine suprematist siyah 
karesi ile ortaya çıkan aşırı bir basitliğin sunumu var. Bu yönelimin, bezemenin basit çeşitlemeleri ya 
da pek çok işlevsel nesnenin yalın tasarımı olarak çağlar boyunca süren uzun bir tarihi var. 
Günümüzde bir kaç paralel çizgi ile limitli, tek bir renk ile müsavi bir şekilde lekelenmiş kanvaslardan 
oluşan resimlerimiz, ahşap ya da metalden yapılmış çıplak kutularımız ve benzeri sanat eserlerimiz 
var.  

 

Resim 3 Pietr Claesz, Hindili turtalı Natürmort, 1627, tuval üzeri yağlıboya, 132 x 750 cm. 

 

 

Resim 4 Pierre Aguste Renoir, Le Moulin de la Galetta, 1876, Tuval üzeri yağlıboya, detay, 131 
x 175 cm. 

Diğer eğilim ise, raslantısal ya da bilerek yapılmış düzensizliğe dayanan eğilim ki, izleri rastlantıyla 
toplanmış nesnelerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş Hollanda naturmortlarına, Hogarth’ın 
dağınık sahnelerindeki sosyal kritisizme, 19.yyın birbiri ile alakasız bireylerini bir araya getiren fransız 
tarzı manzaralarına kadar takip edilebilir. Modern resimde az ya da çok kontrollü püstürtme ya da 
sıçratmaları, heykelde şansa dayalı elde edilmiş dokuları, değişik malzelemelin yıpranmasını veya 
kıvrılmasını ve bulunan nesnelerin varlığını kabul ediyoruz. Sanatın diğer branşlarında da, sözcüklerin 
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ya da sayfaların edebiyatta rastlantısal dizilmesi; dinleyicinin sokaktaki gürültüyü dinleyebildiği, 
sadece sessizlikten oluşan müzik performanları gibi örneklerde olduğu gibi, benzer belirtileri 
görüyoruz.  

 

Resim 5 William Hogarth, Bir Seçim Eğlencesi, 1754-1755, tuval üzeri yağlıboya, 101,5 x 127 cm. 

Düzen: 

Düzen ve düzensizlik alışkanlıklarımızla, doğallıkla çok iyi bildiğimiz kavramlar olarak karşımıza çıkar. 
Sanatçının yaptığı her resimde, biçime ilişkin tarzı, ifade etmek istediği temanın ihtiyacının yanı sıra, 
düzen algısı ile şekillenir. Resmin konusu ve teması içeriği, içerik biçimi, biçim de düzene ait 
meseleleri hemen gündeme dahil eder.  

Örneğin, 15. yüzyıldan kalmış gotik Madonna’ya bakıldığında ele alınan temanın kabaca Madonna ve 
İsa’nın ilişkisi olduğu görülür. Öte yandan anne ve çocuk ilişkisine aktif ve pasif olmak, baskın olma ve 
uysallık, bağlanma ve ayrılma gibi pek çok başka rol atamak mümkün olmasına rağmen bu örnekte 
konu Bakire ve İsa olduğuna göre bu ilişkiye özel çağrışımların temel tema olduğu varsayılabilir.  Bu 
tema, tek başına duracak bir figürün sahip olabileceği olası biçimlerin kapsam dışında bırakılmasını ve 
ikilinin beraber yer alacağı biçimleri gerekli kılar. 
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Resim 6 The Madonna of Wurzburg 

İlk bakışta kabaca bir diktörtgen içine yerleştirilmiş bir yapıt görülmekte.  Aynı sanatçı çocuksuz bir 
Madonna yapacak olsaydı muhtemelen ikinci şekildeki gibi bir yerleşim yapacakken, bebek İsa’yı 
yerleştirebilmek için diyogonallardan yararlanılmış olup, Madonna’nın dikey temel simetriden sola 
doğru kaydığı  ve  gövdenin ikinci bir merkezde yerleştiği görülmekte. Bu kayma heykeltraş tarafından 
dikkatlice hesaplanmış olmalı. Görsel olarak temel temanın  majestik simetri ile ondan destek olan 
çocuk arasındaki ilişki ile biçimlendirildiği söylenebilir.  Boyutlar, mesafeler, yönler , hacimler ve 
eğriler bir düzen içerisinde dikkatlice dengelenmiş. Bu örneği, resmin temasının bir biçimi, biçimin de 
düzene ait meseleleri gündemimize dahil edişininin örneği olarak  değerlendirmiş olalım. 

 “Düzen” sorusuna geri dönüldüğünde, Türk Dil kurumu’nun düzen’in kelime anlamına, ilk üçe şu 
tanımları koymakta olduğu görülmekte: 

1. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. 
2. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması. 
3. Yerleştirme, tertip. 

Arnheim, düzenin insan beyninin anlayabilmesi için gerekli bir koşul olduğunun altını çizmektedir. 
İzleyici bütününü ve detaylarını anlayabildiğinde o yapıta düzenli denir. Düzen, neyin farklı, neyin 
benzer, neyin bir arada neyin ayrışık olduğuna odaklanabilmemizi sağlar. Gereksiz hiç bir şey dahil 
edilmediğinde ya da zorunlu olan dışarıda bırakılmadığında, bütünün ve onun parçalarının ilişkileri, 
önemin hiyerarşik ölçeği ve yapısal hangi özelliklerin baskın, hangilerinin alt düzeyde olduğu 
anlaşılabilir.  
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Resim 7 John Currin, Fishermen, 2002, tuval üzeri yağlıboya, 50 x 41 in. 

Örnek olarak John Currin’in “Fisherman” adlı tablosuna bakalım; iyi hesaplanmış, düzenli bir 
kompozisyon söz konusu. Resimde yer alan ögeler bize neyin konuya dahil edildiğini bir kitap gibi 
anlatıyor. iki genç adam  çıplak olduklarına ve beraber olduklarına göre homoseksüel olabilir. Öte 
yandan bu resimde hıristiyanlığa göndermeler olduğunu da söyleyebiliriz. Bu iki kişi İsa’nın havarileri 
olabilir, insanların balıkçısı olan Peter gibi. Soldaki martı genelde İsa’yı sembolize eden güvercin 
formunda. Bütün bu detayların hıristiyanlığı hatırlattığı söylenebilir. Hıristiyanlığın temelinde de 
İsa’nın masumiyetinin yer aldığını hatırlarsak masumiyete göndermelerini anlayabiliyoruz. Adamlar 
adeta masumiyete yelken açmışlar. Deniz kabarık, lacivert, masumiyeti simgeleyen göklere soldaki 
kısacık ip ile bağlanmak mümkün değil. Yani masumiyet sanki boş bir ideal. Bu resimde müslümanlığa 
ya da yahudiliğe herhangi bir gönderme yok. Dışarıda kalanlar da resme bir mana katıyor. İçerde yer 
verilenler ile bir düzen kurulmuş. Kafa karıştıracak gereksiz bilgiler yok. Örneğin bu resimde 
adamlardan birine kırmızı bir fes giydirsek, tüm anlatım değişecek, belki de sadece kafamız karışacak. 
Sanatta doğru ve dozunda gidermeye çalıştığımız bir kaygı bu. 

Arnheim, Düzenin  yararlı olduğunu vurgular. Bildiklerimizi sınıflandırmak, bilmediklerimizi 
bildiklerimiz cinsinden benzetmeler ile anlamak ve yorumlamak günlük pratiğimizin parçasıdır. 
Resimde Düzenli (dengeli) bir kompozisyonu kolay algılarız.  Bir ressamın tarzını biliyorsak, 
bilmediğimiz bir resmi ile de karşılaştığımızda o resmin o ressama ait olduğunu biliriz. Anlamak, analiz 
etmek için bildiklerimizle sınırlayıp, kümeleyip ele alırız. Örneğin, Picasso’nun dönemlerini kendi 
içlerinde sınıflandırırız, kocaman gözlü dudakları kapalı bir köylü kadın gördüğümüzde, hemen 
aklımıza Nuri İyem mi diye sormak gelir.  



Fulya Turan Sayfa 6 
 

 

Resim 8 Pablo Picasso, Kolları Kavuşmuş Kadın, 1901-02, tuval üzeri yağlıboya, 32 x 32 in. 

 

 Resim 9Nuri İyem, Kadın Portresi, tuval üzeri yağlıboya, 38 x 46 cm. 

Arnheim, Düzene ait bir başka özellik olaran işlevsellikten bahseder. Düzen işlevseldir; dıştaki düzen 
sıklıkla işlevsel düzeni ve içerideki düzeni de ifade eder, bu nedenle düzenli form içerik/işlevden 
bağımsız tek başına değerlendirilmemelidir. Tek başına “düzenli form” yapısı işaret etiği düzeni 
desteklemediğinde yanıltıcı olabilir. Sadece amaç yanıltmaksa, şaşırtmaksa ya da çelişkiye işaret 
etmekse ki bu işlevsel bir gerekçe olur, o zaman artık nesneleri, çöpleri bir rafa dizilmiş halde 
resmederiz. Yoksa doğal hali ile öncelikle yığınlar halinde resmetmek gelir aklımıza. Mona Lisa ya da 
Munch’un çığlığına baktığımızda resimlerin algıladığımız görüntüleri, kişilerin ruh halleri ile ilgili tutarlı 
ip uçları verir.  
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Resim 10 Leonardo Da Vinci, Mona Lisa, 1506-07/1519, yağlıboya, 77 x 53 cm. 

 

Resim 11 Edvard Munch, Çığlık, 1893, 91 x 74 cm. 

Düzen bir yapıyı işlevsel yapmak için gerekli bir şarttır. İşlevsel yapının ihtiyaç duyduğu fonksiyonlar 
gerekli kapasite ile karşılanmalıdır; tekrarlardan ve çelişkilerden kaçınılmış olmalıdır. Bir resimde 
amacı olmayan gereksiz detaylar ve tekrarlar doğal ve hoş karşılanmaz. Eğer Van Gough’un odasında 
iki sandalye olsa idi bunun arkasında bir neden aranırdı. Andy Warhol’un tekrarlarının amacının 
olması gibi. Tekrarlarda süreklilik, akıcılık ya da etkileyici vurgu beklenir. 
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Resim 12 Vincent Van Gough, Van Gough’un Sandalyesi, tuval üzeri yağlıboya, 91,8 x 73 cm. 

 

 

Resim 13 Andy Warhol(1928-87), Campbell Soup tenekeleri, Mariyln Monroe vs. 

Arnheim  düzenin  hayati olması ve doğal karşılanmasına işaret eder. Düzen, hayatta kalmanın ön 
gereğidir, bu nedenle düzenli organizasyonlar/organizmalar üretme dürtüsü evrimin doğasında 
mevcuttur. Hayvanların sosyal organizasyonları, seyahat eden kuşların veya balıkların uzaysal 
oluşumları, örümcek ağları ve arı kovanları evrimin bu doğasına örnektir. Düzen için yaygın bir çaba; 
genellikle iyi pratik gerekçelere uygulanabilen bir  temayül; insan aklında da doğuştan var gibi 
görülmektedir. Tıpkı denge duygusunun doğuştan var olması gibidir. 

Kuşların uçuş şekilleri, örümcek ağları, arı kovanları, buz kristalleri gibi varlıklarını doğal bir veri olarak 
kabul ettiğimiz doğadaki formlar; sanat ve zanaatte, günlük hayatımızda sıklıkla karşımıza çıkar. 
Örneğin Salih Acar’ın resimlerinde kuş sürülerinin göç sırasında oluşturduğu desenlere;  örgü, 
patchwork gibi el sanatlarında, yer karolarında arı kovanı formuna, islamdaki geometrik desenlerde 
buz kristallerinin desenlerine yer verilir. 



Fulya Turan Sayfa 9 
 

 

Resim 14 Salih Acar (d 1927) 

Ancak, Arnheim, işlevin tek değerlendirme unsuru olmadığını teslim eder. Algıyla ilgili deneyler aklın 
görsel paternleri mümkün olan en basit yapı olarak anında organize ettiğini gösterir. Bu beynin temel 
bir davranışıdır ya da  beyinde yer alan fizyolojik bir süreçin yansımasıdır. Eğer beyin süreçlerinde 
benzer düzenli yapılara eğilim olduğuna dair bağımsız bir kanıt olsa idi,  algısal düzeni daha evrensel 
bir fizyolojik ve hatta fiziksel fenomenin bilinçli  bir kanıtı olarak  düşünmek istenebilirdi.  

   

Beynin temel davranışına örnek olarak yukarıda yer verilen çizimlere bakıldığında genel izlenim şu 
yöndedir; soldaki resime baktığımızda sağdaki resimdeki gibi üç farklı formun bir araya gelmiş olduğu 
bir desenden ziyade hemen bir kare ve bir çember görülür.  

Arnheim, düzenli formların, saha şartlarında, sağlanabilen en dengeli konfigürasyonu  oluşturacak 
şekilde, fiziksel güçlerin görünür bir sonuçu olarak  ortaya çıktığını vurgulamakta. Doğada, denge 
durumunda, süreç-ya da malzemenin belli şartlar altında mümkün olan en nizami (regular), en müsavi 
(even) dağılımı benimseme eğliminde olduğu gözlemlenmekte. Bu durum inorganik  ya da organik 
sistemler için de geçerli olabiliyor; kristal simetrileri, hayvanların ya da çiçeklerin gövdeleri gibi.  

Bir resimde dengenin varlığı ise lekelerin boyutları, kontür, renk,  ton değeri, doku  gibi elemanların 
kompozisyonu ile karşımıza çıkmakta. 
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Resim 15 Kayıhan Keskinok, 2001 

Kayıhan Keskinok’un örnekteki resmine bakalım, renk skalasında renkleri sıcaktan soğuğa doğru 
dizdiğimizde, en sıcak renkleri daha sınırlı kullandığını, soğuk renklerin desene daha çok hakim 
olduğunu görüyoruz.  Ton dengesine bakmak için resmi siyah beyaz forma dönüştürdüğümüzde ise 
resme grilerin egemen olduğunu, en açık ve en koyu vurguların daha sınırlı kullanıldığını görüyoruz. 
Öte yandan desenin majestik simetri ile çakışacak şekilde bir diyogonala oturduğunu görüyoruz.  
İzleyen göz tuvalin her köşesine değiyor. Desenin kıvrımlar ile ifade edildiğini, gene de arka plandaki 
köşeli lekeler, hatta çizgiler ve üçgen kırmızı leke ile dengelendiğini görüyoruz.  

Sanatın temel prensipi olan denge, çizgilerin, şekillerin, renklerin ve dokuların dengesi olarak ortaya 
çıkmakta. Denge formal ve simetrik olabileceği gibi, bütün içerisinde uyumlu olacak şekilde informal 
ve asimetrik de olabilir. Simetrik  olma  haline kurallı, bağlayıcı, düzenli olma gibi, asimetriye ise 
haraketli, değişken olma gibi özellikler atamak mümkün. Ya da en kaba hali ile simetri durağan bir 
düzen empoze ederken, asimetri enerji ve gerilim yaratır denilebilir. 

Chris McManus Sanat ve Estetik’te Simetri ve Asimetri adlı çalışmasında örnek olarak yelkenli 
resimlerini incelemiş. Soldaki simetrik resimlerde (a,b ve c’de) yer alan yelkenli haraketsiz gibi 
dururken, her üç örnekte de sağdaki yelkenliler haraketli gibi görünmekte olduğunu vurgulamış. 
Üstelik sadece ilk örnekte soldaki ve sağdaki yelkenlilerin yelken formunun farklı olmasına dikkat 
çekmekte. İlk örnekte soldaki yelken içine rüzgar almamış bir formda iken sağdaki sanki rüzgar almış 
gibi görünmekte. Yani bu örnekte asimetri yanı sıra haraketlilik rüzgar desteği ile pekiştirilmiş. Oysa 2. 
sıradaki her iki resimde de yelkenlerin içine rüzgar dolmuş gibi görünse de soldaki sabit, sağdaki 
haraketli gibi duruyor. Benzer bir şekilde de 3. sırada yer alan her iki yelkenli de rüzgar almamış 
formda olmalarına rağmen soldaki sabit, sağdaki haraketli gibi duruyor. 
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Kurallı simetrinin kristallerdeki gibi doğadaki örneklerinden bahsetmiştik, biraz da kazara (rastlantısal) 
olma halinden bahsedelim. Arnheim, rastlantısal dağılımın illaki düzensizlik olmadığına işaret eder. 
Temel parçacıkların rastlantısal olarak savrulmaları her zaman düzensizlik tanımına uymaz.  Bu bir 
dağılma sonucu ortaya çıksa da homojen bir yapı ve bir çeşit düzendir. 

Bir sıvının ya da gazın içindeki moleküler parçacıkları düşünelim, bu parçacıklar birbirleri ile 
çarpışıyorlar ve birbirlerini çekiyorlar; uzaysal bir dağılım oluşuyor. Bunu kalabalıkların, tren 
istasyonu, stadyum gibi yerlerde insanların dirsek teması ile kendilerine yer açma çabalarına 
benzetmek mümkün. Böylece homojen bir yapıya ulaşılıyor. 1940’larda Jackson Pollack’ın soyut 
expresyonist resimleri de sanatçının görsel kontrolü altında sıçratılmış, dökülmüş boya pigmentleri ile 
oluşuyor. 

 

Resim 16 Jackson Pollock, Numara 8 (detay), 1949,  tuval üzeri yağlıboya, vernikli boya ve aliminyum 
boyası, 86,6 x 180,9 cm. 

Sanatçı gözlemliyor ki, renkler ve dokular birbirine  yeterince özgürlük tanıdığında  doku daha müsavi 
ve dengeli oluyor. 

Jean Arp, ise şansın kuralları ile bir deney yapıyor. Desenleri bırakıyor ki düşşünler. Aynı form ile üç 
küme adlı örnekte ağırlıkları ve birbirleri ile olan mesafeleri ile bir dengede duran cisimlerin 
kompozisyonunu görüyoruz. 
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Resim 17 Jean Arp, Aynı Formların Üç Düzenlemesi, 1930 

 

Bu örneklere bakınca tamamen kontrolsüz saf rastlantısallığın kendi başına düzenli bir homojenlik 
yaratacağının gözlemleneceği doğru gibi gelebilir. Ama mekanik rastlantısallıkla, zar atılması gibi, 
rastlantısallığın bir çeşit düzen olduğunun görsel ifadesini birbirinden ayırmak gerekir. Mekanik olarak 
oluşmuş rastlantısallık olası tüm permutasyonları kapsayacağı için, en düzenliler de dahil olmak üzere, 
yaygın bir düzensizliği sergileyeceğinden emin olunamaz. Şehirlerin gökyüzü çizgileri, yaklaşık 
rastlantısal bir tutumun ürünleri olmakla beraber, her zaman aynı oranda düzenli bir görsel 
rastlantısal etki vermeyebilir. Bazıları ritmik ve çekici görünebilir, oysa bazı yerlerde çirkin bina 
demetleri, diğerlerinde boş noktalar görünebilir.  Özgür bir çeşitlilik ya da ifadeli bir organizasyondan 
ziyade kaotiktirler. Gene de tamamen geometri ve perspektif üzerine kurulu rasyonel güzellik anlayışı 
dışında da “güzellik” karşımıza çıkabilmektedir.  

 

Resim 18 Mustafa Taşkın, Ankara Panaroma 

Alfred M. Bork, “20. yy da Rastgelelik”adlı yazısında, modern zevklerin diğer örneklerinin arasında 
kitap ve dergilerde sağ marjini yok eden pratikten de bahseder. Bu yapı gözü memnun eden, 
rastlantısal genişlikte hareketli özgür bir formu mümkün kılar, gökyüzü çizgisindekine benzer 
rastlantısal etkiler elde ediyoruz. 

Entropi: 

Termodinamiğin ilk yasası enerjinin korunması ile ilgilidir. Der ki, enerji bir formdan diğerine dönüşür 
ancak yaratılamaz ve yok edilemez. Sonsuz kalıcılık, düzen ve yasaların dünyasının görüntüsü 
ilahiyatçılara “tanrının varlığının ve işlerinin” konfirmasyonu olarak göründü. Yaratmak ve yok etmek 
tanrıya özgüydü. 
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Ama termodinamiğin ikinci yasası ile ilgili popüler çağrışımlar oldukça farklıydı.  Yaklaşık bir yüzyıl 
önce, bu konu kamu bilincine girmeye başladığında, dünya üzerindeki olayların kıyametsel 
görünümünü ifade eder gibiydi.  Yasa diyordu ki, dünyanın entropisi bir maksimuma doğru yönelir, bu 
da şunu demekle eş anlamlıydı: evrendeki enerji toplamda sabit olsa da dağılmaya ve aşınmaya 
maruzdur. Bu ifade olumsuz bir çağrışıma sahipti. Kötümser ruh haline ait dönemlere yakınlık 
içindeydi.  Fiziksel ve zihinsel olarak herşeyin altında yatan nedenin göreceli bir çöküş olduğundan ve 
kosmik bir momento mori’den bahsediliyordu. Güneş küçülüyor, dünya soğuyordu.  Gün geçmiyordu 
ki, gazetelerde sözüm ona sosyal bir çöküntü üzerine; düşen doğum oranları, kırsal bölgedeki nüfusun 
azalması, orduda standartların düşmesi, intiharların, cehaletin, akıl hastalıklarının, kanserin, 
tüberkülozun, sinir patlamalarının, alkolizm ve ilaç kullanım alışkanlıklarının,  gençlerde göz 
bozukluklarının artması gibi; sonu gelmez tedirgin edici tartışmalar yaratmasınlar.  

Bunlar 1910’da oluyordu. 1892’de, Max Nordau, meşhur Dejenerasyon adlı kitabı yayınlamıştı. Bu 
kitap her ne kadar tüm insanlığın yoldan çıktığını ima etmese de yüzyılın sonu ruhunun kuvvetli bir 
göstergesiydi. Yaklaşık bin sayfalık eleştirisinde, Macar doktor ve yazar, görüşlerini Morel ve 
Lombrosso’nun işlerine dayandırarak,  varlıklı şehir sakinlerini ve onların sanatçılarını, bestekarlarını 
ve yazarlarını histerik ve dejenere olarak yeniden duyuruyordu. Örneğin, emprosyonizmin resimsel 
stilinin dejenerelerin gözlerinde bulunan gözün istemsiz ritmik veya aritmik hareketlerine dair bir 
hastalık olan nistagmusa ve histeriklerin retinasında yer alan kısmi uyuşmaya bağlıyordu. Bu göz 
hastalıklarına sebep olan sinirlerin yorgun düşmesini; modern teknoloji yanı sıra alkol, tütün, ilaç ve 
frengi gibi;  dejenerasyonun  artması ile ilişkilendiriyordu.  

Çelişki: 

Bugün belki artık evreni bizim hak etmediğimiz sorunların sebebi olarak algılamıyoruz, ama tersine, 
dünyasal konuları kötü yönetimimizden kaçabileceğimiz son sığınak olarak görüyoruz. Böyle bile olsa, 
entropi yasası beşeri bilimlerde rahatsız edici bir tutarsızlık yaratmaya devam ediyor ve doğal 
bilimlerden yapay bir ayrım yaratıyor. Gene de bugün entropi kavramının popüler kullanımı 
değişmiştir. Geçtiğimiz yüzyılda kültürün çökmesini teşhis etmeye, açıklamaya  ve esef etmeye hizmet 
etmiş olsa da şimdi “minimal” sanat ve “kaosun zevkleri” için olumlu bir gerekçe sağlıyor.  

Girişte de bahsettiğimiz gibi, bir tarafta, 1913’den beri, Rus ressam Kasimir Malevich’in beyaz arka 
plan üzerine suprematist siyah karesi ile ortaya çıkan aşırı bir basitliğin sunumu, diğer tarafta ise 
raslantısal ya da bilerek yapılmış düzensizliğe dayanan eğilim ile ortaya çıkan eserler mevcut.  Dergi 
ve gazete eleştirmenleri sıkça bu fenomeni nazikçe ya da yazarın ironik bir tarafsızlığıyla 
tartışmaktalar. Ya da temel simgeleri; mesela, basit bir okun kozmik çökme ya da yükselişi ifade eden 
bir dışa vurum, çarpışmış otomobil  kalıntılarının bir sosyal çalkantı görüntüsü olduğunu kabul ederek; 
mükemmel sembollerin gücü ile ilişkilendirmekteler. Böyle bir işi mahkum etmek istediklerinde, 
sanatçıyı küstahlıkla ve yetenek veya hayal gücü yoksunluğuyla suçlayabilirken, aynı zamanda işi 
semptomatik ve sebep sonuç ilişkisini analiz ediyor şeklinde değerlendirebilmekteler. Rudolf 
Arnheim’ın ifadesine göre estetik ve bilimsel prensipler rasyonel zeminini yer yer kaybediyor gibi  
görünmekte. 

İki kozmik eğilim gerçekten çelişiyor mu? 

Bilimsel olarak bu iki kozmik eğilimin çelişip çelişmediği sorusunu şimdilik bir kenara bırakıp 
entropinin Rudolf Arnheim’ın da bahsettiği etkilerinin sanatta gerçekte olup olmadığı sorusuna bir an 
için geri dönelim. Sanat tarihinin farklı dönemlerinde, farklı eğilim ve yönelimlerin etkisi ile üreten 
sanatçının yapıtı, doğrudan doğruya ya da sezgisel bir biçimde temsil edilen bir “şey” ise, günümüz  
sanatçısının bir yapıtı gerçekleştirmek için gerekçeleri varlığını koruyor ve gereğince “algılanmak” hala 
önemli bir ihtiyaç olmalıdır.   Bu nedenle günümüz sanatçılarının çok sesli anlatım tercihleri farklı da 
olsa sanatın düzen ile ilgili ihtiyaçları belki de değişmemiştir.  
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Arnheim, Nicholas Poussin’in  Basamaklardaki Kutsal Aile adlı resmi üzerinde bir deney yapmıştır.  
Poussin’in aşağıdaki resmini kusursuz düzeni için takdir ederiz. Desenin çeşitli renk ve şekilleri 
uyaranları etkiler ve izleyicinin sinir sistemince algılanır.  Görüntünün daha bulanık olduğunu 
varsayalım. Eğer resim daha az iyi ise bulanıklaştırma onu daha iyi yapacak. Gömbrich 
Bonnencontre’nin 3 Güzellerini buzlu bir camın arkasına loymuş ve realistik ve gereksiz erotik 
detaylar bu şekilde bertaraf edildiğinde resim daha iyi olmuş. Poussin’in örneğinde bulanıklaştırma 
temel kütleleri daha kolay anlamamıza yardım ediyor ama bunu ne pahasına yapıyor. Resmin 
kompozisyonel düzeni  basitleşiyor, orjinalini görsel olarak zengin kılan detaylar yok oluyor. Elbette 
bu resim de düzenli, orjinali ile karşılaştırdığımızda daha düşük bir düzene sahip.  Bu bulanıklaştırmayı 
daha da artırdığımızda, düzenin derecesi yok olacak, boş dikdörtgen bir alana ulaşacağız.  

 

Resim 19, Nicholas Poussin,  Basamaklardaki Kutsal Aile 

Öte yandan anlatımda düzen derecesinin farklı ele alınması farklı tatlar yaratır ve düzen derecesi ne 
olursa olsun, lekelerin büyüklüğü, kontür, renk, ton değeri, doku gibi elemanların uygun 
kompozisyonu ile ortaya çıkan denge hala bir resimde en önemli meseledir.  

Öte yandan bu iki kozmik eğilimin çeliştiği görüşü de ne denli doğru olabilir? Bir yanda “Dinamik 
Yönelim Yasası” diye de adlandırılan bir sistemin olan koşulları ile maksimum elde edilebilen 
düzenliliğe erişmesi hali;  basitliğe, simetriye, düzenliliğe olan eğilim öte yanda insan eli ya da 
erozyon, sürtünme, paslanma vs. gibi etkilerle, doğanın gücü ile şeklin kaybı ile alakalı bozulma, 
işlevsel fonksiyonlarda kayıp, anlamlı konumun kaybı gibi etkiler. Evrene  ait makro soruları bir kenara 
bırakıp, kendi ölçeğimizden meseleye yaklaştığımızda ise,  her yönelimin değişik ölçeklerde karşı 
yöndeki bir etki ile bir dengeye varana kadar süregeldiğini gözlemliyoruz. Fizik yasaları, politikacıların 
veyahut eşlerin birbirleri ile ilişkileri, hatta tuval üzerindeki lekelerin bu anlamda birbirlerinden belki 
de bir farkı yok.  
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